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يوسف الحريري*
تستعجب كيف ال تبالي دول العالم الثالث
ب ـثــروات ـهــا ال ـب ـشــريــة ،ب ــل إن ـهــا تـقـلــل شأنها
وتتهمها بأنها سبب فــي الـتــدهــور الحالي
أي ـضــا ،وذل ــك فــي رؤي ــة يغيب عنها املنطق
كأننا أمــام قضية ال ُيــراد لها أن تتناول في
نقاط محددة مفهومة لتخرج عن نطاق هذا
التغيب.
ل ـلــرئ ـيــس املـ ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـت ــاح الـسـيـســي،
خ ـط ــاب ت ـح ــدث ف ـي ــه ع ــن األزم ـ ـ ــة الـسـكــانـيــة
وضـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـ ـعـ ــدد املـ ـتـ ـع ــارف عـلـيــه
لألطفال ،ثــاثــة ،فــي جمل مطاطية أقــرب أن
ت ـك ــون خ ـط ــاب ن ـص ــح ،وق ــد ب ــدأ امل ـســؤولــون
ال ـت ــروي ــج لـتـلــك املـ ـق ــوالت ع ـلــى أسـ ــاس أنـهــا
أح ــد أس ـب ــاب ال ـك ـس ــاد االق ـت ـص ــادي وت ـ ـ ّ
ـردي
مـسـتــوى املعيشة للطبقات الـفـقـيــرة بسبب
زيـ ـ ــادة عـ ــدد األط ـ ـفـ ــال .ل ـكــن األمـ ـ ــور ل ــم تنته
ع ـنــد ذلـ ــك ال ـت ـص ــري ــح ،ف ـخــرجــت ال ـشــائ ـعــات
واألقــاويــل والتكهنات مفترضة اتجاهًا من
الــدولــة سيعمل على تطبيق تلك السياسة،
منها منع الطفل الرابع من الدعم التمويني
املـسـتـحــق مــن ال ــدول ــة ،قــد ي ـكــون ذل ــك خـيــارًا
ذكـيــا بـعــض ال ـشــيء ،لـكــن هــل يمكن تطبيق
تلك السياسة املفترضة على شعب ال يملك
ثقافة االكتفاء عن اإلنجاب ،أم ستكون مجرد
حـبــر عـلــى ورق؟ ومل ـ ــاذا م ــن مـنـطـلــق آخ ــر ال
توظف تلك الزيادة؟
من الواضح أن العرب ال يعرفون عن الصني
إال تلك النكتة املتعلقة بكون الصينيني كلهم
بـيـشـبـهــون بـعـضـهــم بـعـضــا ،لـكــن م ــا رأيـكــم
بــاسـتـعــراض نكتة أكـثــر مــأســاويــة بالنسبة
ً
إلى املعكسر الغربي في الوقت الحالي« .أهال
بكم في جمهورية الصني الشعبية» ،هو ذلك
التعليق الــذي يبدر عنك مزاحًا كلما وقفت
في مكان مزدحم ،لكن هذا االزدحــام  -الرمز
مــا هــو إال ســاح الـصــن امل ـ ّحــوري فــي خطة
الصعود على القمة التي تنفذ حاليًا.
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بينما تمشي أوروبــا في طريق ضبابي في
مــا يـخــص أزم ــة ال ـت ـعــداد الـسـكــانــي ،وي ــزداد
التفاوت بني شريحة من هم في سن العمل،
ومن تخطوا تلك الشريحة ملصلحة الثانية،
وت ـع ــان ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة م ــن مـشـكــات
عنصرية وبـطــالــة نـظـرًا إلــى تـفــاوت األجــور
وزيـ ـ ــادة قـيـمــة أج ــر ال ـع ــامــل ،تـتـمـتــع الـصــن
بأكبر قوة عاملة على وجه الكوكب في الوقت
الحالي ،وعمالة تــدرج خبراتها بني الحرفة
الـيــدويــة واملـعــرفــة التقنية بــالـصـنــاعــة .تلك
القوة في السنوات األخيرة عملت على جذب
الـعــديــد مــن ال ـشــركــات الـعــاملـيــة املتخصصة
في كل املجاالت بداية من املالبس الرياضية
واملالبس بوجه عام إلى املاكينات املختلفة
وامل ـعــدات املنزلية حتى األج ـهــزة املحمولة.

تلك الـقــوة العمالية البشرية ال تستغل إال
ع ــن ط ــري ــق ع ـق ــود تـحـتـيــة ف ـقــط تـتـحـكــم في
نسبة التوزيع داخــل الصني لتحرك املؤشر
بـمــزاجـهــا نــاحـيــة الـشــركــات املـحـلـيــة ،وبــذلــك
تستفيد من قيمة العقود املبرمة في تطوير
ال ـص ـن ــاع ــة امل ـح ـل ـي ــة وت ـض ـم ــن ع ـ ــدم ت ـســرب
املنتجات األجنبية إلى السوق بنسب تضر
ب ــاالق ـت ـص ــاد ال ـق ــوم ــي ،وم ـق ــاب ــل ذلـ ــك ك ــل ما
تـقــدمــه هــو عــامــل قــد يـكــون أق ــل ك ـفــاءة لكنه
أفضل سعرًا وبكفاءة مرضية.
األم ــر ليس اقتصاديًا بحتًا ،فبتلك العقود
توثق الحكومة الصينية عالقاتها بالعديد
ممن لهم نـفــوذ فــي تلك الـشــركــات فــي صنع
القرار الغربي ،فتستطيع عن طريقها توجيه
دفــة الحديث في قضايا حقوق اإلنسان في
الـصــن أو مـنــاقـشــة قـيـمــة ال ـي ــوان الحقيقية
التي تطرح بنصفها أمــام ال ــدوالر املتدهور
حاليًا نظرًا إلى غياب استقرار قيمته ،وتلك
ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـت ــي يـ ـح ــاول امل ـع ـس ـكــر ال ـغــربــي
استعمالها كـ ــأوراق ضـغــط قــد ال يستطيع
تحريكها فيما هو قادم من أعوام للمصالح
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ت ـت ــوغ ــل رمـ ـ ــوز ال ـق ـطــاع
الرأسمالي الحر فيها مع الصني.
قد عبرت العديد من التقارير الـصــادرة عن
«اإليكونوميست» و«هارفرد بيزنس ريفيو»
ب ــاألع ــداد األخ ـيــرة عــن قلقها مــن تــزايــد تلك
الظاهرة ،إما مباشرة أو باستعراضها أهم
الـصـنــاعــات الـتــي حلت فيها الـصــن كوكيل
رس ـمــي ،وأكـ ــدت أن ــه خ ــال ال ـس ـنــوات املقبلة
إن لم تستطع الحكومات الغربية وقف ذلك
الـتـمــدد ،فسيكون مــن الـصـعــب الـتـعــامــل مع
الخسائر االقـتـصــاديــة الناجمة عــن العامل
الصيني ،وأيـضــا نبهت الـعــديــد مــن مكاتب
االسـتـشــارات الكبرى األميركية واألوروبـيــة
إلــى خـطــورة الــوضــع الـحــالــي فــي مــا يتعلق
بقيمة صــرف الـيــوان الصيني الــذي يحافظ
عـلــى وج ــوده بنصف قيمته مـكـبـدًا ال ــدوالر
األم ـي ــرك ــي خ ـســائــر بــاه ـظــة ،م ـشــدديــن على
أنــه ما إن لم يستطع البنك الــدولــي الضغط
عـلــى ال ـصــن لـحــل تـلــك األزم ـ ــة ،ف ــإن ال ــدوالر
واليورو سيكونان خارج املنافسة مع حلول
 .2050مؤشر «غولد مان ساكس» أيضًا أكد
تلك امل ـخــاوف بعد وضــع تــوقـعــات تــؤكــد أن
الصني في طريقها للصعود إلى قمة الهرم
االقتصادي العاملي.
نـقـطــة أخ ــرى تستفيد مـنـهــا ال ـصــن حاليًا
في ما يخص التعداد السكاني هي عملية
التجييش الثقافي الشاملة التي تهدف إلى
نـشــر الـثـقــافــة الـصـيـنـيــة وال ـف ـكــر الـشـيــوعــي
املتعلق بــالــدولــة الصينية وإظـهــار الصني
ك ـن ـمــوذج م ـثــالــي يـسـتـحــق االحـ ـت ــذاء ،وأن ــه
مـنــافــس لـلـقــوى ال ـغــرب ـيــة ،أو بـمـعـنــى آخ ــر:
«مـ ــاو ت ـســي تــونــج ي ـت ـســرب ل ـل ـخ ــارج» ،بــدأ
األم ـ ـ ــر ب ــاالنـ ـتـ ـش ــار عـ ــن ط ــري ــق م ــؤس ـس ــات
االستثمار الثقافي ،والـعـنــوان يــدل إلــى أن

ت ـلــك امل ــؤس ـس ــات سـتـعـبــر ب ــال ــدرج ــة األول ــى
ع ــن عــاقــة اق ـت ـصــاديــة يـنـتــج عـنـهــا مكسب
اس ـتــرات ـي ـجــي م ـهــم ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــال ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ودول ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وه ــي
تستثمر اليوم كثيرًا في مؤسسات تحمل
دع ـم ــا ح ـكــوم ـيــا رس ـم ـيــا ل ـتــرج ـمــة األع ـم ــال
ال ـص ـي ـن ـي ــة إلـ ـ ــى م ـخ ـت ـلــف الـ ـلـ ـغ ــات خــاصــة
العربية .قد ُيــرى ذلــك على أنــه أمــر إيجابي
ووردي ،لكن بنظرة واح ــدة إلــى العناوين
التي تدعمها الحكومة ،فستجدها كلها إلى
كتاب ينتمون إلى الدولة ،بعضهم يوجدون
مــع الــوفــود الصينية الرسمية فــي املحافل
والفعاليات الثقافية املختلفة التي تشارك
فـيـهــا ال ـص ــن ف ــي الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،وأغ ـلــب
الكتب تركز على تصدير النموذج الصيني

المؤشر المتعلق
برضا الشعب الصيني
عن سياسات الحكومة
ال يزال مستقرًا

األمـ ـ ـث ـ ــل اقـ ـتـ ـص ــادي ــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،كـ ـم ــا أن
الكتب األدبـيــة تكون في مضمونها لكتاب
يتناولون الحياة اليومية بصورة مبتعدة
تـمــامــا ع ــن أي نـقــد للسلطة الـحــاكـمــة رغــم
تــردي وضــع الـحــريــات فــي الـصــن ،ووجــود
أدباء كبار ومسرحيني ال تصل أعمالهم عن
طريق تلك املؤسسات االستثمارية الثقافية
إطالقًا.
وبــال ـط ـبــع ،لـلـعــامــل ال ـب ـشــري دور ف ــي نـجــاح
تلك املنظومة الرأسمالية الثقافية وظهورها
بـ ـق ــوة وم ـع ـه ــا الـ ـحـ ـج ــة ،ف ــال ـت ـن ــوع ال ـب ـش ــري
الصيني واختالف البيئات والثقافات يجعل
مــن الـسـهــل انـتـقــاء ن ـمــاذج مختلفة حـتــى في
مــا يتعلق بـمـجـمــوعــات األق ـل ـيــات ،مــا يجعل
املـ ـحـ ـت ــوى م ـش ــوق ــا وي ـن ـف ــي ظ ــاه ــري ــا شـبـهــة
االنتقائية لتيار محدد.
إن أه ـ ــم امل ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن مــاح ـظــة
نـشــاطـهــا ه ــي مــؤس ـســة «ب ـي ــت ال ـح ـك ـمــة» في
م ـص ــر ،ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي تــوث ـيــق ال ـعــاقــات
الـثـقــافـيــة ب ــن ال ـصــن وت ـه ــدف م ـبــاشــرة إلــى
إقــامــة أواصـ ــر تعتمد عـلــى ال ـت ـبــادل العلمي
وال ـث ـق ــاف ــي ال ـ ــذي ي ـج ــذب ال ـج ـيــل الـ ـق ــادم إلــى
ال ـصــن ،وإل ــى الـنـمــوذج الصيني كـبــديــل من
الدول الغربية وثقافاتها.
ال داع ــي لـلـحــديــث عــن ال ـصــن عـسـكــريــا ،فقد

النظام الشيوعي والثورة الثقافية ال يزال تأثيرهما قويًا في الصين (أ ف ب)

تـنــاولــت الـعــديــد مــن امل ـقــاالت ه ــذا األم ــر ،لكن
ي ـت ــوج ــب ال ـت ـن ـب ـيــه إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـطــة
بالصني ،التي ال تنتمي إلى املعسكر الصيني
س ـي ــاس ـي ــا ،دخـ ـل ــت ب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ مــرح ـلــة
استنفار أمـنــي غير مسبوق :فيتنام ،كوريا
الجنوبية وحتى أستراليا ،التي أبرمت أخيرًا
صفقات عسكرية هــي األضـخــم فــي تاريخها

لتأمني ال ـحــدود على هــامــش صـعــود الصني
عسكريًا.

غضبة شعب
الـنـظــام الـشـيــوعــي وال ـث ــورة الثقافية ال يــزال
تأثيرهما قــويــا فــي األغلبية بــالـصــن ،حتى
ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة ،ف ــامل ــؤش ــر ال ــداخـ ـل ــي املـتـعـلــق

برضا الشعب عن سياسات الحكومة ال يزال
مستقرًا ولم يشهد إال انخفاضًا طفيفًا ،بل إن
قاعدة كبيرة من الــرأي تقنع تمامًا بضرورة
امل ـ ـسـ ــانـ ــدة ت ـح ــت أي ظ ـ ـ ــرف ،ف ـ ــال ـ ــرأي ال ـع ــام
الصيني يظل في ظهر الحكومة .تلك املقدمة
كــانــت ضــروريــة لتفسير ذلــك السلوك الـقــادر
عـلــى ض ــرب االق ـت ـصــادات الـغــربـيــة فــي مقتل،

وال ـ ــذي أص ـب ــح ي ـق ــام ل ــه أل ــف ح ـس ــاب أخ ـي ـرًا؛
سـلــوك الـســائــح الـصـيـنــي ،تـلــك ال ـقــوة الـتــي ال
ي ـس ـت ـهــان ب ـهــا ف ــي فـ ــرض امل ــوق ــف ،وال ــدالئ ــل
عـلــى ذل ــك ك ـث ـيــرة ،أهـمـهــا تــاريـخـيــا م ــا حــدث
بعد التجربة الـنــوويــة للرئيس جــاك شيراك
باملحيط الـهــادي ،التي هبطت بعدها نسبة
الــزائــريــن إل ــى الـلــوفــر هـبــوطــا ح ــادًا لخسارة
السياح الصينيني الذين اعترضوا على تلك
الـتـجــربــة .وف ــي ح ــوادث أخ ــرى ،يلحظ دائـمــا
ان ـخ ـفــاض مـبـيـعــات «ك ــارف ــور» م ــع ك ــل تــوتــر
للعالقات بني أي دولة غربية والصني ،لذا تلك
العوامل توضع في االعتبار مع أي مفاوضات
تقام بني الصني ودول املعسكر الغربي.
يستعمل أيـضــا الـعــامــل الـبـشــري فــي توطيد
عــاقــات بــالــدول املحيطة للصني عــن طريق
إقـ ــامـ ــة أواص ـ ـ ـ ــر ع ــائـ ـلـ ـي ــة ،وتـ ـس ــاه ــم ال ــدول ــة
فـ ــي س ـي ــاس ــة تـ ــزويـ ــج ل ـل ـش ـب ــاب ال ـص ـي ـن ـيــن
ب ــال ــدول املـحـيـطــة ف ـي ـعــودون ومـعـهــم رواب ــط
عائلية تـســاهــم بــربــط املجتمعات ببعضها
ب ـع ـضــا .ال ـص ــن ال ـحــال ـيــة ت ـ ــدرك أن امل ـعــادلــة
صعبة ،فالذاكرة التاريخية لن تنسى حقبة
اإلمبراطورية الصينية التي هيمنت سياسيًا
واقتصاديًا قبل القرن السادس عشر وانهزمت
أمـ ــام ال ـغ ــرب ب ـعــد ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة لنفس
العوامل التي كانت أساسًا لهيمنتها وأهمها
الـعــامــل الـبـشــري وسـيــاســة ال ـت ـمــدد .لــذلــك إن
الـصــن الـحــديـثــة تـبــدو ح ــذرة فــي مــا يتعلق
بذلك ،وتطبق سياسة الطفل الواحد لضبط
الـتـعــداد السكاني بما يمنع ح ــدوث تضخم
لكن بما ال يعرقل النمو االقتصادي الداخلي،
ك ـم ــا ت ـق ـي ــم سـ ـي ــاس ــات الـ ـت ــوس ــع ال ـس ـيــاســي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي أفــري ـق ـيــا ع ـلــى أسـ ــاس من
الحذر والحيطة من دون االنجراف إلى توسع
شاسع قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
إن سالح العوملة الذي كان يستعمله الغرب
ينقلب عليه اليوم ،فمع التغلل الصيني في
عالقات مع شركات كبرى متعددة الجنسيات
لها نفوذ سياسي ،بحسابات املـصــالــح ،لن
ترضى تلك الشركات بتضرر الصني ،أو كما
يصرح الخبراء االقتصاديون حاليًا :قد وقع
الغرب في املصيدة حتى رأسه.
فـهــل ال ن ــزال بـعــد ذل ــك ،وم ــع اس ـت ـعــراض كل
تلك الــدالئــل ،نظن أنـهــا أزم ــة سـكــان ،أم أزمــة
إدارة تبحث عن االنتفاع السريع دون خطط
تنموية كبرى؟
إن كانت الذريعة أو الحجة ردًا على ذلك الكالم
ب ــأن الـصــن دول ــة شيوعية ذات نـظــام واحــد
يسهل السيطرة على شعبه ،فلننظر جميعًا
إل ــى ال ــوض ــع حــال ـيــا :إن ك ــل وس ــائ ــل اإلع ــام
ال ـخــاصــة والـحـكــومـيــة (ف ــي م ـصــر) جميعها
تتبع الــدولــة ،والـســاحــة السياسية ال يوجد
فيها إال طــرف واحــد هو املالك لكل املفاتيح.
إذًا ،هل يوجد حقًا ما هو عائق أمام التوظيف
األمثل للطاقة البشرية املتعطلة؟
*باحث مصري

التحالفات السائلة ...التيار الوطني الحر وآخرون
صادق النابلسي *
قـبـيــل االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة األخـ ـي ــرة بــدت
الوطني الحر وحزب الله
العالقة بني التيار ّ
وكأنها تجري على تعثر متدرج .االنتخابات
ك ــان ــت تـمــري ـنــا م ــن ج ـهــة ال ـت ـيــار الـبــرتـقــالــي
ّ
تخطي تجربة املـ ِّ
ـؤســس األول العماد
على
ّ
ميشال عون ،بالتفلت من االلتزامات القديمة
وامل ـس ـت ـج ــدة ،واالب ـت ـع ــاد ع ــن ح ــال ــة ال ـت ـعـ ّـود
الذهني للتحالفات السياسية بإخراجها من
كينونتها وحـظــوظـهــا األخــاقـيــة املتعالية
ّ
متغيرًا وواقعًا يخضع
واعتبارها موضوعًا
ّ
ل ـع ـم ـلـيــة ت ـب ـخ ـ ٍـر دائ ـ ـ ــم .ف ــا ت ـح ــال ــف م ـثــالــيــا
على اإلط ــاق ،وتحقيق ذات الجماعة التي
يالحقها القلق وعــدم اليقني فــي اإلمكانات
والـعــاقــات واملـصـيــر ،يجعلها مضطرة إلى
اخ ـت ـبــار ك ــل جــديــد ُيـسـتـعــان ب ــه عـلــى الـقــوة
والتمدد وتجاوز الرتابة.
التيار في نسخته مع الوزير جبران باسيل
ال ّ
يحبذ «األلفة أو السكن» السياسي الطويل.
لغته وتعابيره وسرعة تنقالته تكشف عن
مأخوذ باملوروث
سبيل سياسي مغاير غير
ٍ
وال حامل صفة القداسة .سبيل ّ
يحبذ اإلقامة
ٍ
في األماكن التي ّ
تشرعها الطبيعة املتبدلة

لـلـتـطــورات والـتـفــاعــات بــن ق ــوى املجتمع.
ّ
شكلت إغ ـ ً
ـواء يفترض
االنتخابات األخـيــرة
«ض ــرب ــات اسـتـبــاقـيــة» فــي مــرمــى الـخـصــوم.
انتخابات ظهر خاللها التيار بال قيود في
مكتف بحصصه ،خصوصًا
تحالفاته وغير
ٍ
بـعــد أن أتــاحــت لــه فــرصــة ال ـقــانــون الـجــديــد
ّ
أن ُيـشــكــل قــوة أكـبــر مــن قــوة منافسيه .لكن
املشكلة في التيار ليست في مطالبته تحقيقه
الـتــوازن واملكانة داخــل النظام اللبناني ،بل
ف ــي إن ـت ــاج وإع ـ ــادة إن ـت ــاج الـتـحــالـفــات وفــق
ديناميات الرأسمالية املهجوسة بعمليات
التراكم والربح بال قيود .وعلى هذا األساس
ً
كـ ــان س ـه ــا ع ـلــى ال ـت ـي ــار أن يـطـيــح تـفــاهـمــا
مــع حــزب الـلــه فــي دائــرتــي جبيل  -كـســروان
وبعلبك  -الهرمل ليس إال طمعًا بمزيد من
املـقــاعــد الـنـيــابـيــة ،فــي ص ــورة تـحـ ٍّـد وإزع ــاج
لحليف كان سببًا رئيسيًا في إيصال العماد
ٍ
عـ ــون إلـ ــى سـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة ،ب ــل ف ــي ح ـصــول
االن ـت ـخ ــاب ــات ب ــرم ـت ـه ــا .إذ ال م ـج ــال لـلـشــك،
وبـعـيـدًا عــن الـتـحـيــزات واآلراء الشخصية،
ّ
أن األم ــن ال ــذي تـحـقــق بـتـضـحـيــات عناصر
الحزب بعد طرد اإلرهابيني التكفيريني من
ج ــرود لبنان الشرقية مــن بديهيات إنجاز
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة ونـتــائـجـهــا ال ـتــي ّأدت

ّ
إلــى تضخم كتلة الـتـيــار نفسه .صحيح أن
للتيار روايته في عدم التوصل إلى تفاهمات
في هاتني الدائرتني تحديدًا ،ولكن املفارقة
ّ
أن الـتـيــار وبقية الـقــوى السياسية األخــرى
الحليفة للحزب ،لم تنظر إلــى حــزب الله إال
فــي وضـعـيــة امل ـنــافــس امل ـح ـلــي ،ال فــي صلب
ال ـح ـق ــائ ــق األخ ــاقـ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى وم ـن ـظــومــة
العالقات واملعادالت اإلقليمية التي تتطلب
م ــن ال ـش ــرك ــاء امل ـح ـل ـيــن ت ـفــاه ـمــات أو حتى
تنازالت عرفانًا بالجميل الذي قدمه الحزب

من تسيطر عليه
قيم السوق يتلذذ
بطرح األشياء
وتهشيم التفاهمات

ّ
وحـ ــده ،دم ــا س ـخـ ّـيــا ،ب ــا مــنــة وال اسـتـعــاء.
َ ْ
في أوســاط الحزب وعند ك ــوادره مــن يشعر
باملرارة لكون التيار لم يبادل إحسان الحزب
ب ــإح ـس ــان م ـق ــاب ــل ،ب ــل واجـ ـه ــه بـبــراغـمــاتـيــة
صارمة وقسوة بــاردة ،ولو برر التيار وعزا
ذلك إلى أسباب ذات معنى وهدف بالنسبة
إليه .فال يمكن أن يكون مقعد في جبيل أو
بعلبك قد ّ
ضيق وثيقة التفاهم إلى هذا الحد
ّ
أو أنكر كل التضحيات التي قدمها الحزب
للحفاظ على لبنان مــن تهديد اإلره ــاب ،أو
ّ
قلص الفهم بما يتربص الحزب من حمالت
وع ـق ــوب ــات ت ـس ـتــوجــب ح ـمــايــة ص ــادق ــة مــن
حلفائه.
إيمانويل والرشتاين ،وهو أحد علماء علم
االجتماع األميركي يـقــول« :إنـنــا نعيش في
عصر الــرأسـمــالـيــة ومــا يـحــرك الـعــالــم اليوم
ه ــو ال ـب ـحــث ع ــن الـ ـف ــائ ــدة» .وال ـب ـح ــث عنها
إنتاجًا واستهالكًا لم يقتصر على األشياء
املــاديــة ،بــل تـسـ ّـرب إلــى العالقات الوجدانية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة بــأن ـســاق ـهــا املـ ـتـ ـع ــددة .وف ــي
السياسة ،الفائدة تعني الصفقات الرابحة،
وأحـ ـ ـ ــزاب وش ـخ ـص ـيــات ب ــا ص ـف ــات ثــاب ـتــة،
وروابـ ــط تـتـحــول إل ــى سـلــع ،وانـتـهــاء تــاريــخ
صالحية العالقة ،واكتساب مهارات اإلنهاء

السريع للتحالف والشراكة ،وكسر القواعد
واخ ـت ـبــار امل ـت ــاح ،وامل ـي ــل ال ـشــديــد إل ــى كسر
ال ــروت ــن ،واإلشـ ـب ــاع ال ـل ـح ـظــي ،والــوص ـفــات
ّ
السريعة املأمونة ...ونتيجة ذلك أن الفائدة
ُ
ل ــن ت ـب ـقــي ل ـل ـعــاط ـفــة واألخ ـ ـ ــاق إال مـســاحــة
ـرار والديمومة
م ـحــدودة ال تتمتع بــاالسـتـقـ
ُ ِّ
والتلقائية .فأي تحالف ،ولو غلف بمبادئ
وش ـ ـعـ ــارات وط ـن ـي ــة ،ه ــو ق ــاب ــل لــاس ـت ـهــاك
ويتبدد بمجرد انتهاء املهمةَ .
فمن تسيطر
عليه قيم السوق وأخالق «الحداثة السائلة»
في السياسة يتلذذ بطرح األشياء وتهشيم
التفاهمات ويتحول عنده االلتزام املديد إلى
ّ
فــخ ينبغي الـحــذر منه! وعليه ،فــإن خطورة
م ــا أف ــرزت ــه االن ـت ـخ ــاب ــات أن ـه ــا تـعـكــس ب ـنــاءً
ع ـلــى ال ـس ـيــولــة ال ـت ــي هـيـمـنــت ع ـلــى الــوعــي
وال ـث ـق ــاف ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،س ـه ــول ــة الـتـضـحـيــة
والزهد بالعالقات العميقة واستبدالها بما
ت ـعــده ال ـص ــات ال ـعــابــرة م ــن م ــزاي ــا اللحظة
وم ــا تنتجه مــن إب ـهــار واسـتـمـتــاع ون ـشــوة.
لذلك باتت جاذبية الـهــروب مــن االلـتــزامــات
أسلوبًا ضاغطًا لضمان االتـصــال بالجديد
واالس ـت ـعــاضــة ب ــامل ـع ــروض ،وه ــو ك ـث ـيــر ،ما
ّ
يـعـنــي أن ف ـ ّـك االرت ـب ــاط ــات ب ــن ال ـق ــوى على
هذا النحو من السرعة قد سبب فقدان القيم

مكانتها االجـتـمــاعـيــة وتـحــولـهــا إل ــى عقود
تجارية بال شروط جزائية حتى! ً
بناء عليه،
ي ـكــون وع ــود االل ـت ــزم ــات ال مـعـنــى لـهــا على
املدى البعيد وقابلة للنقض ،تمامًا كما فعلت
الواليات املتحدة األميركية بانسحابها من
االتـفــاق ال ـنــووي مــع إي ــران .فهي بــذلــك تقدم
نـمــوذجــا على تخطي مــا ليس مرضيًا عنه
وط ـل ــب ال ـف ــرص ال ـق ــادم ــة ال ـحــام ـلــة ملـكــاســب
متوقعة ،وتـجــاوز العهود بال شعور بذنب
وتبعات ومسؤوليات .والقوى اللبنانية في
تحالفاتها خالل االنتخابات الفائتة ّ
مسها
طــائــف م ــن ال ـن ـم ــاذج ال ـغــرب ـيــة وسـ ــرت فيها
أخالق الحداثة بحيث بات كل شيء خاضعًا
للتغيير والتفكيك واالستغناء واالستهالك
والنفاد ،وما عاد هناك يقني بصحة العالقات
واستقرارها وعمرها املتوقع .هذه الهشاشة
التي أصــابــت تحالفات مــا قبل االنتخابات
سـتـسـتـمــر ،وس ـي ـكــون عـلــى ك ــل ح ــزب وتـيــار
إن ـهــاء الـعــاقــة مـتــى مــا سـئــم أو تـعــب منها
ولــم يكن راضـيــا عــن سياقها .هـنــا ،تتحول
الـتـحــالـفــات إل ــى ح ــدث ت ـجــاري مـحــض فاقد
للتجربة اإلنسانية والتصورات األخالقية،
ولن يكون لها أن تستقر على أرضية التاريخ
والعاطفة .سيغادر صناعها هــذه النمطية

وما يحيط بها وسيكون التوجه إلى ما هو
قادم.
ً
لكن حــزب الله سيقف طويال عند األسباب
التي تصير معها التحالفات سائلة إلى هذا
الـحــد ،وح ــول بطالنها الـســريــع .وقــد يكون
هو أو غيره قد شعر خالل هذه االنتخابات
ّ
بأن التحالفات القائمة تحتاج بنية أخالقية
ت ـح ـت ـي ــة أقـ ـ ـ ــوى وأص ـ ـلـ ــب جـ ـ ـ ـ ــذورًا .ت ـح ـتــاج
إل ــى شـجــاعــة وثـقــة وح ــب أكـثــر مــن مـهــارات
التواصل ورغـبــات االلتئام واملصالح التي
تخضع ألحكام اإلشباع الفوري للحاجات.
املفارقات التي شهدتها االنتخابات األخيرة
ينطبق عليها ما قاله يومًا عالم االجتماع
ال ـبــول ـنــدي زي ـغ ـمــونــد ب ــاوم ــان ح ــن وصــف
ال ـت ـغ ـ ّـي ــر ال ـق ــاس ــي الـ ـ ــذي ي ـص ـيــب ال ـع ــاق ــات
االجـتـمــاعـيــة« :ال ـحــب بطبيعته يسعى إلــى
إدامــة الرغبة ،أما الرغبة بطبيعتها فتهرب
من قيود الحب».
وعليه سننتظر بعد تشكيل الحكومة وأمام
االسـتـحـقــاقــات الـقــادمــة كيف سيكون شكل
ال ـت ـحــال ـفــات م ــا دام الـتـفـكـيــر ال ـطــاغــي على
معظم الـقــوى السياسية يـقــوم على قاعدة
«مرقني اليوم وغرقني بكرا»!
* أستاذ جامعي
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حروب أميركا
العدوانية ُومسيرة
المحاربين القدامى
رضي ّ
السماك *
الواليات املتحدة على رأس دول ّالعالم التي خاضت
وت ـخــوض حــروبــا عــدوانـيــة تخللتها جــرائــم حــرب
وإبادة بحق ماليني البشر وانتهاكات فظة ال حصر
لها لحقوق اإلنـســان ،ناهيك عــن مئات األل ــوف من
امل ـصــابــن وامل ـعــوقــن ،ع ـ ّـدا عــن اسّ ـن ـنــزاف ثــرواتـهــا
والــدمــار الهائل الــذي خلفته وتخلفه تلك الـحــروب
امل ـت ــواص ـل ــة م ـن ــذ ن ـح ــو س ـب ـعــة عـ ـق ــود ،وإن كــانــت
الحروب العدوانية األميركية تعود لتاريخ أسبق منذ
ثالثينيات القرن التاسع عشر .وبالتالي ،فإن العقيدة
العسكرية األميركية ال ترتكز على مبدئية إنسانية
وط ـن ـيــة ص ــادق ــة ،ب ـق ــدر م ــا ت ـق ــوم ع ـلــى االن ـص ـيــاع
واالنضباط ألوامــر القيادة العسكرية والسياسية
لــزج العسكريني واملجندين في ُتلك الـحــروب تحت
ّ
شعارات هالمية ُمضللة ال يعي املجند أو العسكري
املـنـتـســب للجيش حقيقتها ،وال يـحــق ملــن يعيها
مناقشة أمرها مع قادته أو عــدم االنصياع للقرار
وعصيانه .ولـعــل أب ــرز نـمــوذج يحضرنا مــا جرى
على سبيل املثال ال الحصر ،لبطل املالكمة العاملي
ال ــراح ــل مـحـمــد ع ـلــي ك ــاي جـ ــراء رف ـض ــه الـعـلـنــي
املشاركة في الحرب العدوانية لبالده على الشعب
الفييتنامي الفقير أواخ ــر ستينيات الـقــرن اآلفــل،
وعلى الــرغــم مــن أن تلك الـحــرب كانت مــن الحروب
التي ّ
فجرت احتجاجات سياسية وشعبية واسعة
داخل الواليات املتحدة.
ومن املفارقات الغريبة أن الذين نجحوا في التهرب
من تلك الحرب الظاملة القذرة لبالدهم على فييتنام
ب ــأي حـيـلــة ك ــان ــت ،تـظــل الـلـعـنــة ت ـطــاردهــم وكــأنـهــم
ارتـكـبــوا خـيــانــة وطـنـيــة عظمى أو فضيحة عندما
يـتــرشـحــون لـتــولــي مـنــاصــب فــي اإلدارة األميركية
وغ ـي ــره ــا م ــن م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة وع ـل ــى األخ ــص
االنتخابات الرئاسية ،وإن لم يكن تهرب معظمهم
إنسانية.
ألسباب مبدئية ُ ّ
قبل فترة قليلة ،نظمت في ُواشنطن مسيرة دراجات
نــاريــة لـقــدامــى امل ـحــاربــن قـ ــدرت بـعـشــرات األل ــوف
وتنتهي املسيرة التي ترفع شـعــارًا واح ـدًا متكررًا
منذ  30عامًا «لن ننسى أبـدًا» ...ويا للمفارقة ،عند
ُ
نـصــب الرئيس والــرمــز الوطني أبــراهــام لينكولني!
من بني املشاركني في املسيرة مجندون أعربوا عن
ـرورهــم للحفاوة الشعبية ـ ـ على حد تعبيرهم ـ ـ
سـ ُ
التي قوبلوا بها من الناس املصطفني في الشوارع
الـتــي م ــروا بها بــدراجــاتـهــم الـنــاريــة ،وسـبــق للعديد
منهم املشاركة في حروب عدوانية ظاملة في فييتنام
وأفغانستان والعراق وغيرها.
وعـلــى ج ــدار حديقة «م ــال» ال ــذي م ـ ّـرت بــه املسيرة
ُدونت أسماء  60ألف قتيل في حرب فييتنام ،وكلهم
ٰ
شــركــاء في جريمة الـعــدوان على شعبها واحتالل
وطنه ،ومنهم من ارتكب جرائم حرب واغتصابات
وتـعــذيــب وشـ ــارك فــي إل ـقــاء قـنــابــل ُم ـحـ ّـرمــة دولـيــا
كالنابالم على البشر املساملني والـحـيــوانــات ورش
ُ
مساحات شاسعة من غابات البالد بمادة ما تعرف
بــ«الـعــامــل الـبــرتـقــالــي» املـبـيــد ألغـصــانـهــا؛ وال يــزال
املصابون املتبقون على قيد الحياة يعانون من آثار
ّ
تلك األسلحة الفتاكة إلى يومنا هذا .أحد املتحمسني
وال ــذي يـشــارك فــي املـسـيــرة السنوية للمرة الثالثة
ع ـش ــرة (جـ ــاك ري ــد ري ـت ـشــارس ـتــون  73ع ــام ــا) ال
تــزال عائالت املفقودين في فييتنام تنتظر معرفة
مصيرهم ،هل ال يــزالــون أحياء أم أمــواتــا ،وسنظل
نستمر في تحركنا بال يأس وكلل.
لكن ما ال يتذكره ريتشارستون ورفاقه املشاركون
فــي ه ــذه املـسـيــرة الـسـنــويــة مـنــذ انطالقتها األول ــى
ُ
 ،1988مــاذا عن املفقودين الذين فـقــدوا وال ُيعرف
مصيرهم داخــل أوطــانـهــم وهــم يخوضون معارك
تـحــريــر وطـنـهــم م ــن دن ــس االحـ ـت ــاالت األمـيــركـيــة
ُ
ُ
لــكــل الـبـلــدان الـتــي نكبت شعوبها بـحــروب أميركا
اإلمبريالية الظاملة عليها وهــم بمئات األل ــوف؟ وال
تزال اإلدارات األميركية املتعاقبة ترفض بعنجهية
مجرد تقديم االع ـتــذار اللفظي لشعوبها ،دع عنك
التعويضات املستحقة املالية التي ُيفترض أنها ال
تسقط بالتقادم.
* باحث سياسي بحريني

